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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ενηµερώνει ότι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00π.µ.
επισκέφθηκε τα έργα της ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στον Α/Κ Ευκαρπίας,
ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων κ.
Στράτος Σιµόπουλος, συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο της ΕΟΑΕ κ. Παρασκευά Σαββαΐδη. Στην
επίσκεψη του κ. Σιµόπουλου παραβρέθηκαν, επίσης, ο νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος ΚορδελιούΕυόσµου, κ. Πέτρος Σούλας, ο ∆ήµαρχος Παύλου Μελά, κ. ∆ιαµαντής Παπαδόπουλος, και
εκπρόσωπος του νεοεκλεγέντα ∆ηµάρχου του ∆ήµου Παύλου Μελά κ. ∆. ∆εµουρτζίδη, κ. Κώστας
Πάντσης.

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων, κ. Στράτος Σιµόπουλος, τόνισε:
«Ένα αίτηµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης ικανοποιείται και µάλιστα µε ταχείς ρυθµούς. Πρόκειται για
το έργο της κατασκευής των κόµβων της ∆υτικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, που η
ολοκλήρωσή του θα σηµάνει τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών της ∆υτικής
Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων όλων των κατοίκων της
πόλης.»
«Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων υλοποιούµε και άλλες παρεµβάσεις για τη
∆υτική Θεσσαλονίκη, όπως είναι η σύνδεση του λιµανιού µε το δρόµο για την Αθήνα, η
υπογειοποίηση της σιδηροδροµικής διάβασης στην Μενεµένη και βέβαια πολλά έργα σχολικής
στέγης" πρόσθεσε ο κ. Σιµόπουλος, καταλήγοντας: "Η ∆υτική Θεσσαλονίκη βρίσκει πραγµατικά
στη σηµερινή κυβέρνηση έναν σύµµαχο για να λύσει ένα-ένα ορισµένα από τα προβλήµατα των
υποδοµών της. Τα χρήµατα του ελληνικού λαού και οι κυρίως οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πιάνουν τόπο µέσα από δεκάδες έργα τα οποία υλοποιούµε αυτή τη στιγµή σε όλη την Ελλάδα,
πολύ σηµαντικά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.»
Υπενθυµίζεται ότι τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή [«Βελτίωση–Αναβάθµιση ∆υτικής
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τη ∆υτική Εσωτερική Περιφερειακή στην περιοχή των Α/Κ Ευκαρπίας, Λαγκαδά, Μακρυγιάννη και
Μαιάνδρου µέχρι το ύψος της οδού Μοναστηρίου, ενώ όλο το έργο αναµένεται να παραδοθεί στην
κυκλοφορία στα τέλη του 2015.

Με την παράκληση να δηµοσιευτεί
Από το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων & Υποδοχής Πολιτών

Το παρόν ∆ελτίο Τύπου, µπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., www.egnatia.eu στην ενότητα
ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στο link http://www.egnatia.eu/page/default.asp?id=5583&la=1
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